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  چکیده 

های اطالعات جغرافیایی در ادارات پلیس و  های اصلی کاربرد سیستم این مقاله به دنبال ارائه حوزه

های پلیسی به ویژه در ایاالت متحده آمریکا است. مقاله با مرور تکامل تاریخی کاربردهای  عملیات

GIS ای جرم به یک ابزار پیشرفته تحلیل  امپیوتری نمایش نقشهاز یک ابزار ک 5در اجرای قانون

در  GISشود. شش حوزه اصلی کابرد  ها و امور پلیسی شروع می فضایی و ادغام آن در عملیات

به عنوان ابزارهای زیر مورد بحث  GISامور پلیسی با مطالعات موردی به هدف نشان دادن ارزش 

به عنوان ابزار بررسی و  GIS  (2برای افسران اجرایی، به عنوان شریکی  GIS( 1گیرند  قرار می

به عنوان ابزار  GIS( 4ها،  به عنوان ابزار اجرا و ارزیابی سیاست GIS( 3پیشگیری از جرم، 

به  GIS( 6های جرم، و  به عنوان ابزاری برای آزمون نظریه GIS( 5ریزی نیروی پلیس،  برنامه

 یابد.  رنمایی از برخی روندهای در حال ظهور خاتمه میعنوان یک ابزار ارتباطی. مقاله با دو

ای قانون، امور پلیسی، مرور، اجرسیستم اطالعات جغرافیایی، تحلیل جرم واژگان کلیدی:
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 مقدمه

 . تکامل سیستم اطالعات جغرافیایی در تحلیل جرم و اعمال قانون1

ای  نقشه درآورن و نمایش نقشههای کاربردی سیستم اطالعات جغرافیایی، به  همانند سایر حوزه

کشی  ترین کارکرد این سیستم در تحلیل جرم است. این قسمت با ردیابی مفهوم طرز کار نقشه اصلی

جغرافیدان ایتالیایی آندریانو بالبی و حقوقدان فرانسوی  1829شود. در حدود سال  جرم شروع می

سه به منظور ترسیم سه نوع از هایی را از سیستم ملی گزارش جرم فران آندرمیشل گوری داده

های کروپلیت جرم )جرم بر ضد افراد، جرم بر ضد اموال و دارایی و آموزش مدارس( در  نقشه

به این مساله  1987فرانسه به شکل صفحات بزرگ کاغذ مورد استفاده قرار دادند )کِن ویتز در سال 

جرایم مختلف با هم و  اشاره کرده است(. نقشه مشخص کرد که چگونه الگوهای جغرافیایی

انداز  اقتصادی همچون سطح سواد و آموزش ارتباط دارند. چشم -همچنین با شاخص های اجتماعی

اکولوژیکی جرم به وسیله المبرت آدولف کویتلِت که یک منجم بود و به سمت آمار اجتماعی 

با متغیرهای گرایش پیدا کرد، گسترش یافت. این محقق عالوه بر سطح سواد و آموزش، جرم را 

های فرهنگی  ای بیشتری همچون آب و هوا، فقر، مسیرهای حمل و نقل و قومیت و تفاوت زمینه

های جرم و متغیرهای اجتماعی  (. در ایاالت متحده آمریکا، ترسیم نقشه1997پیوند داد)استیگلر، 

استفاده  های شهری در دانشکاه شیکاگو مورد ای به وسیله اکولوژیست مرتبط به صورت گسترده

(. این گروه از 1942کی،  ؛ شاو و مک1924؛ ساترلند1915قرار گرفت )همچون پارک، 

نیافتگی  کردند به واسطه توسعه تئوری سازمان شناسان که مکتب شیکاگو را نمایندگی می جامعه

های اکولوژیکی جرم همچون بزهکاری  اجتماعی جرم اعتبار یافتند. تحقیق در مورد همبستگی

(. و بنابراین به طور طبیعی 1929شود )شاو،  ها شروع می الزاماً با مطالعه مکان جغرافیای آنجوانان 

اند. با این حال چنین عالیقی به سرعت از بین رفتند و توجهات از  چنین تحقیقاتی مبتنی بر نقشه

متمایل شدند  نیافتگی اجتماعی بر رفتارهای فردی متغیر جغرافیایی برداشته شده و به تاثیرات سازمان

ای به صرف زمان و تالش زیاد الزم برای  تواند تا اندازه (. چنین تغییر دیدگاهی می1982)رابینسون، 

ها نسبت داده شود )ویسبورد و  های جرم و فرایند دشوار ترسیم دستی نقشه آوری داده جمع

ی در ادارات پلیس ای یک شیوه معمول های نقطه (. در خالل این مدت، تولید نقشه1997اوان،  مک

های بزرگ خیابان به منظور نشان داده  هایی در نقشه ایاالت متحده بود که از طریق قرار دادن سنجاق
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(. واضح است که هم محققان دانشگاهی و هم 1944شد )اف بی آی،  خیز انجام می های جزم مکان

 اتوماتیک جرم منتفع شوند. کشی  توانند از نقشهافرادی که در عمل با مساله جرم درگیر هستند می

از  1967در میان تجارب اخیر نقشه کشی جرم به صورت کامپیوتری، پاولی و همکاران در سال 

در دانشگاه هاروارد به منظور به نقشه درآوردن توزیع جرایم در  SYMAPبرنامه گسترش یافته 

ایجاد شد   کانادا( GISد )همانن GISاس تی لوئیس میسوری استفاده کردند و همزمان با آن اولین 

گذاری سخت افزاری  پیوتری جرم مستلزم سرمایهکشی کام در آن زمان نقشه (.9: 1999)کالرک، 

کشی جرم بر مبنای کامپیوتر ابتدایی  بود و تکنولوژی برای نقشه ای ریزی گسترده برنامه و اقدامات

تر نوشته پرینتر برای  ضربه سنگینبود. برای مثال، سایه در نقشه کروپلیس سیاه و سفید به وسیله 

ها به صورت مشخصی کمتر از حد متوسط بود با این حال  شد. کیفیت نقشه تر اجرا می های تیره نشانه

کرد و قویّاً توسط چندین سازمان پلیسی مورد حمایت  هنور این تکنیک انگیزش زیادی را ایجاد می

ها به  نکته اصلی این است که این نقشه(. 1979؛ چانگ و همکاران، 1973بود )بوچ و همکاران، 

پلیس کمک کرد تا منابع را در نواحی با فراوانی باالی جرم متمرکز کند. همچنانکه کامپیوترهای 

  GISنیز کاربرپسندتر شد توسعه  GISتر شدند و همزمان با آن نرم افزار  مقرون به صرفه میزی

طی کرد و دوره تحقیق و توسعه  و دوره  1970هه تا د 1950مراحل سن پیشاهنگی را از میانه دهه 

پسند  وارد مرحله دوره کاربردهای مشتری 1990طی نمود و در دهه  1980اجرا و فروش را در دهه 

و دهه  1980ه داری در اواخر ده در مسائل انتظامی رشد معنی GIS(. کابرد 1998من،  شد )فورس

که توسط مرکز تحقیق  1997ده در سال اساس یک بررسی به عمل آمتجربه کرد. بر 1990

)یعنی بازوی پژوهشی دایره قضایی ایاالت متحده( به عمل  1کشی جرم موسسه ملی عدالت نقشه

کشی جرم در ادارات  نقشه نشان داده شده است، کامپیوتری کردن 1آمد، همچانکه در شکل 

جربه کرده است )مامالیان و ت 1980اجرای قانون در ایاالت متحده  رشد سریعی را از اواخر دهه 

 S( و به منحنی 2005نیز ادامه داشته است )ویسبورد و لوم،  21(. این روند در قرن 1999همکاران، 

 (. 1995شکل پخش نوآوری شباهت دارد )رگرس، 

 

 

 

                                                                                                                                                     

1. Crime Mapping Research Center (CMRC) of the National Institute of Justice (NIJ) 
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 کشی جرم در ادارات اجرای قانون در ایاالت متحده : رشد کامپیوتری شدن نقشه1شکل 

 
 1999همکاران،  منبع: مامالیان و

     

 1980را در ادارات انتظامی  و تحقیقات جرم از اواخر دهه  GISسه نیرو با هم رشد سریع پذیرش  

باعث شد. اولین و مهمترین آن، پیشرفت تکنولوژی اطالعاتی و کامپیوتر بود. کامپیوترهای گران 

کشی و  و پیشرفت در نقشه ر جایگزین شدندتر و کارآمدت قیمت بزرگ با کامپیوترهای میزی ارزن

 دهی ها را قدرتمندتر و کاربرپسندتر کرد. دومین نیرو این بود که گزارش آن GISافزار  نرم

جنایی ایاالت متحده اجباری شد. به ویژه  -ها در سیستم قضایی های جرم و مستندسازی آن داده

اده در ادارت پلیس مدرن ها( برای جرایم اتفاق افت اطالعات صحیح مکانی )همانند آدرس خیابان

استاندارد شده و در دسترس  GISهای مورد پشتیبان در فرمت  زم شد. همزمان با آن، دیگر دادهال

های فضایی کدگذاری نقشه مستقل دوگانه که تا دهه  ابهام در مدل دادهقرار گرفتند. به عنوان مثال 

با سیستم قابل دسترس زمین مرجع گرفت  االت متحده مورد استفاده قرار میدر سرشماری ای 1980

. سومین عامل، تغییر نظری جایگزین شد 1990نمودن و جئوکدینگ یکپارچه توپولوژیکی در دهه 

های  مبنا به تمرکز بر زمینه جرم بود به این معنی که محیط  شناسی از رویکردهای مجرم در جرم
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(. در میان 14: 1997اوان،  و مکشوند )ویسبورد  فیزیکی، سازمانی و اجتماعی باعث رخ دادن می

توسعه  1979های معمولی به وسیله کوهن و فلسون در سال  های مختلف جرم، رویکرد فعالیت نظریه

دهد: یک مجرم  پیدا کرد. این رویکرد وقوع جرم را به عنوان نقطه اتصال سه عنصر توضیح می

انداز  بر تعامل این سه عنصر در  دارای انگیزه، یک هدف جذّاب و نبود یک محافظ توانا؛ این چشم

کند.  یک مکان و زمان مشابه برای اینکه جرمی اتفاق بیافتد تاکید دارد و بنابراین بر مکان تمرکز می

پیشگام آن بود کاهش  1980مشابهتاً، رویکرد موقعیتی پیشگیری از جرم که کالرک در سال 

یک راهبرد کارآمد کنترل جرم پیشنهاد   های ویژه  به عنوان های جرم در محیط ها و زمینه فرصت

کند که یک مجرم به  ( بحث می1986کند. تئوری انتخاب عقالیی )کورنیش و کالرک،  می

صورت بالقوه و آگاهانه هزینه و منافع مورد انتظار جرم را در مقابل رفتارهای جایگزین ارزیابی 

ای پیشگیری موقعیتی از جرم ارائه کند و بنابراین این رویکرد یک بنیاد نظری برای معیاره می

مورد حمایت بود، به طور واضح  1981شناسی محیطی که به وسیله برانتینگهام در سال  کند. جرم می

ای جغرافیدانان جرم به  تمرکز اصلی آن بر مکان بود. این تغییر نظری به تغییر در جایگاه حاشیه

شناسی کمک کرد )لی بیو و  های جرم حوزهتبدیل شدن به منبع اصلی دانش و ابتکار برای دیگر 

 (. 2001لیتنر، 

GIS سازی قدرتمند برای ادارات  کشی جرم را به ابزار تصمیم های مرتبط، نقشه و دیگر تکنولوژی

کشی است و این مساله در ارتباط با تحلیل  فراتر از نقشه GISتبدیل نمود. با این حال،  1اعمال قانون

الف(. موسسه ملی  2005کند )وانگ،  به صورت روزافزونی صدق مینیز  2جرم و اجرای قانون

ایالت متحده در ارتقاء استفاده از تحلیل جرم و اجرای قانونی کارساز بوده است )ویلسون،  3قضایی

نمود یافته است  CrimeStatگذاری بر توسعه  ها در این زمینه به سرمایه (. تالش2007

).htm17http://www.nedlevine.com/nedlevine(  و سازماندهی کنفرانس ساالنه

 .سازی جرم نمود یافته است تحقیق و پژوهش در نقشه

 )http://www.nij.gov/events/maps/welcome.htm( .ای اولیه کاربردهGIS  در

ای و یا تحلیل  سازی برجسته اتوماتیک و تحلیل خوشه ها، نقشه تحلیل جرم به مستندسازی داده

( و این کاربردها به تدریج به 94: 1994محالت و مناطق آشوب زده و ناآرام محدود بود )هاریس، 

                                                                                                                                                     

1. Law Enforcement Agencies 
2. Law Enforcement 
3. NIJ 

http://www.nedlevine.com/nedlevine17.htm
http://www.nij.gov/events/maps/welcome.htm
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نر و  ؛ مس1993کاربرد آمار فضایی در آزمون همبستگی خودکار فضایی )واسرمن و استاک، 

سک و  ( و ساخت متغیرهای جرم فضایی در رگرسیون گسترش یافت )ران1999همکاران، 

همکاری در میان  (. اخیرا2001ً؛ مورنوف و همکاران، 2001؛ بالر و همکاران، 1995گومری،  مونت

و شناسان، جغرافیدانان، علوم کامپیوتری، آماردانان و ...(، بخش کسب و کار دانشگاهیان )جرم

کشی نقشهاز  GISهای مهمی شده است و کاربردهای  ای تخصصی منجر به پیشرفت جوامع حرفه

امل یافته است. این های اجرایی روزانه پلیسی تک جرم به تحلیل فضایی پیشرفته و ادغام آن در شیوه

پلیس و امور پلیسی توضیح داده میدر  GISهای دیگر حوزه کاربردی اصلی مباحث در بخش

  شود.

 2 .GIS به عنوان شریکی برای افسران اجرا 

را تبدیل به شریکی قابل اعتماد برای افسران اجرایی  GISفضایی،  -های زمین پیشرفت تکنولوژی

های سیار  حل ها، راه دهی داده چگونه در گزارش GISپردازد که  نمود. این بخش به این موضوع می

 گیرد.  ورد استفاده قرار میو حفاظت از پلیس در مقابل مرافعه و دعوا م

مبنا شکل  - ها بنیانی را برای تحقیقات قابل اعتماد و همچنین امور پلیسی هوشمند و داده کیفیت داده

افتد  دهی آمارهای جرم کمتر از آنچه که در واقع اتفاق می (. گزارش2003کلیف،  دهد )رات می

محققان جرم اغلب به دلیل های قضایی است.  یک مشکل عمومی در سطوح مختلف محدوده

های مرتبط با جرایم خطرناک  هایی عالقمند به استفاده از داده اطمینان عمومی به کیفیت چنین داده

های  (. با این وجود، حتی داده1990)همانند قتل( در مقایسه با سایر جرایم هستند )لند و همکاران، 

ها در امان نیستند. در ایاالت متحده  یت دادهمرتبط با جرایم خطرناک نیز از مشکل عدم اطمینان کیف

های مربوط به  آمریکا با وجود تفاوت همگرایی در طول زمان اما تفاوت معناداری در داده

FBIخودکشی بین ادارات مختلف همچون 
1 ،UCR

2 ،BJS
3 ،NCVS

، از منظر قربانیان وجود 4

داخلی، بریتانیای کبیر افزایش رشد (. براساس گزارش منتشر شده اداره 2010داشته است )انصاری، 

درصدی در جرایم خشن )قتل عمد، قتل غیرعمد و حمالت مسلحانه شدید( از سال  22ناگهانی 

های قبلی نشان تجربه کرده از واقعیت چنین جرایمی را در سالهای کمتر  به دلیل گزارش 2008

                                                                                                                                                     

1. Federal Bureau of Investigation 
2. Uniform Crime Reporting 
3. Bureau of Justice Statistics 
4. National Crime Victimization Survey 
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های مرتبط با آزار و تعدی  تواند به ویژه در پیمایش (. جرایم همچنین می2008است )سواین، 

های جرایم انتقادات  (. عدم صحت در داده1979مجرمانه بیش از واقعیت گزارش شوند )لواین، 

 زیادی را در خصوص اعتبار مطالعات مربوط به جرایم به وجود آورده است. 

ن مساله های پلیسی، صحت و درستی زمین مرجع بود های فضایی و شیوه برای مطالعات مبتنی بر داده

اصلی برای گردآوری داده های جرم است. زمین مرجع نمودن سنتی بر اساس آدرس جرم است. 

مبنا شامل خطاهای گرافیکی، مخفف سازی کلمات، -منابع خطاهای زمین مرجع نمودن آدرس

(. خطاها همچنین ممکن 2004کلیف،  باشد )رات رونوشت آدرس ها، فقدات استاندارد و ... می

آور نوشتن آدرس باشد که  کننده و مالل ادن تمرکز افسران در فرایند خستهر از دست داست به خاط

های متنهی به  ها به ویژه در زمان روند افزایش خطاها در ورود داده در این زمینه شواهدی در

های پیشرفته  (. سیستم2005کلیف،  کارتی و رات های شبانه وجود داشته است )مک جابجایی شیفت

GIS  های دستی قابل حمل )همانند  های گشت و یا دستگاه در ماشینکهCody Mobile7  و

Spillman s Mobile Office) اند خطاهای مربوط به آدرس را کشف و اصالح  نصب شده

سازی هستند  یاب جهانی برای زمین مرجع روزافزونی متکی بر سیستم موقعیت کنند و به صورت می

های مصاحبه اجرایی  ها خالص کنند. همچنین فرم را از کار ورود داده تا بدین وسیله افسران اجرایی

اعمال قانون خودکار به منظور به حداقل رساندن سایر خطاها و صرف جویی در زمان افسران در 

برای  GISگیرد. یک دفتر سیّار و کامالً یکپارچه مبتنی بر  دهی مورد استفاده قرار می گزارش

ها انجام دهد. یکی از کارکردهای مفید  دهی داده کارهایی بیشتر از گزارش تواند میافسران اجرایی 

شناختی محله، محیط کسب و  آن، لینک کردن آن با دیگر اطالعات محتوایی )ساختار جمعیت

ای که افسران در ماشین گشت  باشد به گونه های تاریخی جرم و ...( می کار، محیط طبیعی، گزارش

توانند به صورت بهتری برای انتقال قانونی آماده شوند. یک  ه یک تلفن میو یا مخابره در پاسخ ب

را در زمان واقعی ردیابی  GPS، مکان کلیه واحدهای سریع السیر مجهز به 1وسیله نقلیه اتوماتیک

کند، افسران نزدیکتر را برای بازخورد شناسایی کرده و یا زمان پاسخ به وسیله واحدهای گشت  می

کند. اطالعات اخذ  ها بهینه می تماس از طریق به حساب آوردن موانع و شبکه خیاباننزدیک به یک 

رد خدمات فرماندهی برای کمک به بهبود عملک شده از یک سیستم وسیله نقلیه اتوماتیک به مرکز

                                                                                                                                                     
1. Automatic Vehicle Local (AVL) 
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شود. یک وسیله خواننده اطالعات وسایل نقلیه را به وسیله  مخابره با کمک کامپیوتر منعکس می

 کند. آوری کرده و به پیدا نمودن وسایل نقلیه دزدیده شده و یا آگهی شده کمک می عدوربین جم

به عنوان ابزاری قدرتمند در دادخواهی  GISو  GPSهای  های مدرن شده به وسیله تکنولوژی نقشه

 GISمورد استفاده قرار گرفته است؛ در این خصوص یک مطالعه موردی مشخص کرد که چگونه 

یک  1999(. در سال 2011یک افسر مورد استفاده قرار گرفته است )اسمیت،  با هدف دفاع از

جنایتکار بعد از دستگیر شدن در شهر شاوون در ایالت کانزاس، ادعا کرد که پلیس از نیروی بیش 

نشان داده شده  2از حد در هنگام دستگیری او استفاده کرده است. یک نقشه که در شکل شماره 

منظور کمک به دالیل و مدارک افسر دستگیرکننده تولید شد. این نقشه  به GISاست در محیط 

های باال در مناطق مسکونی حرکت کرده، چندین چراغ قرمز را رد  داد مظنون با سرعت نشان می

کرده و به منظور فریب و اغفال پلیس در یک منطقه مسکونی با تراکم باالی جمعیت از ماشینش 

مجرم به عنوان فردی که خطر بزرگی برای سالمتی پلیس ایجاد کرده است پیاده شده است. بنابراین 

 تلقی شد و افسر پلیس از این ادعا تبری جست.
 : مسیرهای مضنون و افسر و نواحی اطراف در یک مورد قانونی2شکل 

 
 2001منبع: اسمیت، 
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3 .GIS به عنوان ابزار بررسی و پیشگیری از جرم 

به عنوان ابزاری کارآمد در بررسی و  GISپردازد که چگونه  این قسمت به این موضوع می

را در  GISهای زیادی وجود دارد که ارزش  گیرد. مثال جلوگیری از جرم مورد استفاده قرار می

های  سازد. بسیاری از موارد مرتبط با قتل عمد از طریق ردیابی گوشی حل مسائل جرایم مشخص می

)همانند گزارش قتل کلسی اسمیت( و یا ردیابی مظنونان به وسیله  همراه استفاده شده توسط قربانیان

GPS  همانند گزارش موجود در خصوص براد جاکسون( حل و فصل شده است. احتیاطی که(

آوری شواهد الزم است مورد توجه  برای تحت مراقبت گذاشتن و جمع GPSهنگام استفاده از 

باشد )به  اظت از حریم شخصی در ایاالت متحده میقرار گیرد ناشی از مسائل قانونی مرتبط با حف

عنوان مثال مورد تصمیمات دادگاه عالی ایاالت متحده در خصوص جونز(. بحثی که در ادامه ارائه 

نگر تمرکز دارد چرا که هر دوی این موضوعات از  شود بر نیمرخ جغرافیایی و امور پلیسی پیش می

 کنند. تر استفاده می تحلیل های فضایی پیشرفته

ای بیشتر را به  نیمرخ جغرافیایی بعد از اینکه به حل و فصل چندین جرم کمک کرد پوشش رسانه

ناحیه بینی بیشترین احتمال وقوع جرم در یک  مبتنی بر پیشدست آورده است. تکنیک این کار 

ا لینک های جرایم به آنه ای از داده های جغرافیایی است که مجموعه مسکونی از طریق تحلیل مکان

های رفتار شکست فاصله در یک سفر مجرمانه  شده است. بنیان نظری این تکنیک مبتنی بر یافته

؛ رنجرت 1999سِر،  های جرم است )وان کوپن و دی کِج برای جرم از محل سکونت مجرم به مکان

نجام (. به بیان دیگر، یک مجرم بیشتر جرایم را تا حدودی در نزدیک به خانه ا1999و همکاران، 

یابد. عالوه بر آن، همچنانکه در  دهد و نسبت جرایم مرتکب شده با افزایش فاصله کاهش می می

از ارتکاب جرایم بیش از حد  کنند مجرمان معموالً تالش مینشان داده شده است  3شکل شماره 

خود که به صورت یک منطقه حائل ذهنی شکل گرفته است، اجتناب کنند   نزدیک به خانه

(. بر اساس قاعده شسکت فاصله، برای ارتکاب جرم سطحی از 1998ینگهام و برانتینهام، )برانت

احتمال برای هر نقطه در محدوده مطالعاتی ایجاد می شود که بازگوکننده احتمال پایگاه مجرم 

 )عمدتاً مکان خانه و یا کار( است. 

در دسترس هستند برای   CrimeStatافزار ها در نرم کارکردها و پارامترهای متعددی که بیشتر آن

(. برخی عواملی فراتر از 2001سازی رفتار شکست فاصله طراحی شده است )لوین و بالک،  مدل

( و برخی 2007نر و پورتنو،  کنند )رات گذارد پیشنهاد می فاصله را که بر سفر برای جرم تاثیر می
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کردی تاثیرات حداقلی در پیامد های عمل ها و شکل کنند که انتخاب شیوه دیگر نیز استدالل می

ترین مسیر  تواند به عنوان کوتاه (. فاصله همچنین می2001نیمرخ جغرافیایی دارد )هاموند و یانگس، 

(. تحقیقات مشخص 2006گیری شود )کنت و همکاران،  ترین مسیر موقتی اندازه سفر و یا سریع

فرد )درک فرد از محیط ه ذهنی اساس نقشلیل پیچیدگی رفتار یک مجرم که برکند که به د می

شود تنها یک کارکرد واحد و یا معیار فاصله مورد عالقه نیست )کنت و  بینی می اطراف( پیش

ی به کار تکرار های سری زمانی/ ای تحلیل جرم(. نیمرخ جغرافیایی معموالً بر197، 2006همکاران، 

س است. هدف آن است که چنین اهایی حس ها برای موفقیت چنین تحلیل رود چرا که حجم داده می

و بازرسی با هدف بهینه نمودن های اطالعاتی  ها و تکنیک هایی در ترکیب با سایر روش تحلیل

 دهی و هدایت تمرکز جغرافیایی یک بررسی مورد استفاده قرار گیرد. جهت

 نگر که از ی پیشعالوه بر بررسی جرم، سیستم اطالعات جغرافیایی نقش مهمی در امور پلیس

های پیشرفته برای آگاهی در مورد پیشگیری از جرم با تفکر رو به جلو استفاده  اطالعات و تحلیل

گران یطی مرتبط با وقایع گذشته، تحلیل(. با شناسایی عوامل مح2010کند، دارد )اوکیدا،  می

ست، را ها حوادث قبلی اتفاق افتاده ا هایی که در آن توانند به لحاظ آماری نواحی مشابه مکان می

بینی کنند. در مقابل، امور پلیسی متمرکز بر نقاط برجسته که بر نواحی با تراکم باالی وقایع  پیش

تواند  گیرد(، این رویکرد می مورد بحث قرار می 5گذشته تمرکز دارد )این موضوع در بخش 

ن را به منظور نواحی در حال ظهور با عوامل محیطی تغییر یافته را کشف کند و بنابراین اعمال قانو

(. 4: 2011کی،  پیشگیری فعاالنه و متالشی ساختن جرم در محالت مورد هدف مجاز سازد )مک

ای در علوم مدیریت به منظور  ابی سیگنال را که به صورت گستردهکی تکنیک ردی گُر و مک

قابل  تخمین روند مورد استفاده قرار گرفته است به کار بردند و به طور اتفاقی و به سرعت جهش

های منظم را فیلتر کرده و بر کشف  توجهی را در روندهای جرم کشف کردند. این روش پارازایت

هایی همچون  اساس این روش، با ورود دادهکند. بر گوی روند زمانی تمرکز میحرکت از زمان ال

قبل از ر ساله )به تفکیک ماه( مربوط به تعداد جرایم و کاربری زمین، یک سیستم هشدا 5های  داده

ای را دارد در پیتس بورگ  های شبکه م در یک ناحیه با سلولبینی جرای وقوع جرم که قابلیت پیش

ایجاد شد. این سیستم به پلیس کمک کرد که یک قدم جلوتر از مجرمان بوده و اثبات کرد که 

م منفرد نیز تواند در جرای نگر می تواند یک ابزار امیدبخش در امور پلیسی فعال باشد. پلیس پیش می

موفق باشد. یک مثال جدید در این زمینه مورد باند تبهکاران دستمال گلدار یاغی در گلندال 
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بینی  برای پیش  CrimeStatو  GISگران جرم از  ها، تحلیل آریزونا بود. بر اساس مجموعه دزدی

در  آمیزی تاینکه دزدی بعدی در کجا ممکن است اتفاق بیافتد استفاده کردند و به صورت موفقی

  .بینی شده دزدان را دستگیر کردند مکان پیش
(http://www.nij.gov/journals/253/predicting.html). 

 
 فاصله جرم با منطقه حائل -: کارکرد شکست3شکل 

 
 1999منبع: مامالیان و همکاران، 

 

4 .GIS مشی( به عنوان ابزار اجرا و ارزیابی سیاست )خط 

های  ه امور انتظامی ترکیب فضایی روشنی دارند که استفاده از تکنولوژیبرخی از مسائل مربوط ب

 IMFرئیس پیشین  2011می سال  20سازد. در  را برای کنترل و ارزیابی ضروری می GISمبتنی بر 

یعنی دومینیکو استراوس کان در آپارتمانی در نیویورک حبس خانگی شد و مکان او توسط یک 

  .شد کنترل می GPSدستگاه 

(http://www.csmonitor.com/USA/2011/0520/House-arrest-What-ex-IMF-chief-

Dominique-Strauss-Kahn-can-expect).  
)همانند چنین موردی( مطمئناً به آموزش عمومی در مورد ارزش ردیابی موارد با مسائل قانونی زیاد 

محدود به  GISو  GPSکند. با این حال، استفاده از  در اجرای قانون کمک می GPSبه وسیله 

http://www.csmonitor.com/USA/2011/0520/House-arrest-What-ex-IMF-chief-Dominique-Strauss-Kahn-can-expect
http://www.csmonitor.com/USA/2011/0520/House-arrest-What-ex-IMF-chief-Dominique-Strauss-Kahn-can-expect
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کنترل چنین موارد مشهودی نیست. برای مثال، پروژه ردیابی جرم و حفاظت کنترل الکترونیکی در 

های  در خصوص ردیابی مجرمان و داده GPSهای برگرفته از  ه ن دادفلوریدا به صورت خودکار بی

کند که آیا  مبنا ارتباط داده و تعیین می -مرتبط با جرایم محلی را از طریق یک عامل واسط وب

(. در 2005نه )فراست،  یک مجرم ردیابی شده در صحنه جرم اتفاق افتاده حضور داشه است یا

های فضایی را در خصوص محل سکونت  انون مگان محدودیت، ق2003از سال ده ایاالت متح

گونه مکان پایی هر 1000از سکونت در شعاع  ها را مجرمان جنسی تعیین کرده است که آن

(. اجرای قانونی مگان 2005سون و کاتر،  کند )لوین  و یا فضاهای مرتبط با آن( منع میآموزشی )

قابل  GISافزارهای اصلی  ر( است که در نرممتکی بر ابزارهای تحلیل همجواری )همچون باف

 45دسترس است. یک مطالعه در هامیلتون اوهایو که اجرای قانون را ارزیابی کرد مشخص کرد که 

سیک و  اند )گراب پایی مدارس ساکن بوده 1000منوعه درصد مجرمان جنسی در درون محدوده م

ن برابری و دسترسی به مسکن را مطرح (. که این امر دیگر مسائل اجتماعی همچو2007همکاران، 

 سازد.  می

ضوعات فضایی مرتبط با این های کنترل جرم، مو یکی از مسائل در ارزیابی کارآمدی استراتژی

مورد ارزیابی قرار  GISتوانند با استفاده از تحلیل فضایی  هاست؛ یعنی معیارهایی که می فعالیت

یی وجود دارد. جابجایی )تغییر مکان( فضایی گیرند. در این خصوص دو نوع از موضوعات فضا

شوند که جرم نقل مکان کند و بنابراین  افتد که معیارهای کنترل جرم باعث می هنگامی اتفاق می

یابد. بنابراین در این  یابد اما در جاهای دیگر افزایش می آمار جرایم در نواحی مورد نظر کاهش می

افتد. در مقابل موضوع فوق، انتشار فضایی به این معنی  رفته کاهش جرم اتفاق نمی هم مورد روی

شود و این امر منجر به  است که منافع ناشی از کاهش جرم در واحدهای همسایگی سرریز می

تر است. هر دوی اینها اثرات جانبی ناخواسته و  کاهش جرم در نواحی مجاور شده و بنابراین مطلوب

های جرم در نواحی مجاور با هم  شوند که نرخ و باعث می ایی دارندیا به عبارت دیگر تظاهرات فض

ارتباط پیدا کنند که این  به معنی همبستگی خودکار فضایی است. تغییر مکان یا جابجایی از نظریه 

مورد بحث قرار گرفت( گرفته شده است. اگر برخی اقدامات  1انتخاب عقالنی )که در بخش 

برند به سایر نواحی  ید آنهایی که از ارتکاب جرم نفع میپیشگیری از جرم در یک ناحیه به عمل آ

کنند )کورنیش و  تر باشد حرکت می ها ریسک کشف و بازداشت پایین رود در آن که انتظار می

( و 1987کنند )ایک،  (. بیشتر مجرمان همچنین از قانون شکست فاصله پیروی می1987کالرک، 
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دهند. بنابراین در یک گستره  مجاور انجام می سفر کوتاهی به منظور ارتکاب جرم در نواحی

تواند با افزایش میزان جرم در نواحی مجاور و  فضایی، کاهش در میزان جرم در یک ناحیه می

تواند از طریق نظریه انتخاب عقالیی  نزدیک ارتباط داشته باشد و برعکس؛ انتشار فضایی جرم می

دارند بنابراین برخی اعتقاد دارند که نواحی معینی  تبیین شود. از آنجائیکه مجرمان اطالعات ناقصی

های با  دانند. در نتیجه، آنها از مکان حفاظت بیشتر دارند اما این نواحی را به صورت دقیق نمی

؛ کالرک و ویسبورد، 1991کنند )میت،  های خارج از حفاظت اجتناب می حفاظت و همچنین مکان

زیاد در چنین شرایطی ابتدا نواحی مجاور و نزدیک سود (. به احتمال 1998؛ ایرس و لویت، 1994

شود.  برند. بنابراین، کاهش جرم در یک ناحیه منجر به کاهش جرم در نواحی همجوار نیز می می

( 2001؛ براگا، 1995؛ هسلینگ، 1993مرور برخی مطالعات انجام شده در این زمینه )همچون ایکم، 

و تغییر مکان فضایی در اقلیت بودند و برخی نیز استدالل  دهد موارد مرتبط با جابجایی نشان می

کنند که جابجایی فضایی جرم در کوتاه مدت با انتشار فضایی جرم در طوالتی مدت همزیستی  می

 (. 1979دارند )فابریکانت؛ 

تعریف شده است در چندین  2003نسبت جابجایی وزنی که به وسیله بوور و جانسون در سال 

های  های اخیر برای ارزیابی اثرات فضایی اقدامات و عملیات در سال GISمبتنی بر مطالعه تجربی 

پیشگیری از جرم مورد استفاده قرار گرفته است. اجرای نسبت جابجایی وزنی مستلزم تعریف سه 

( ناحیه بافر )حائل( 2( ناحیه هدف که در آن راهبرد کاهش جرم به کار رفته است؛ 1ناحیه است: 

( ناحیه کنترل که به طور 3رم باید جابجا شود و یا مزایای کنترل جرم باید انتشار یابد؛ و که در آن ج

کند. نسبت  کلی به عنوان خط مبنایی در خصوص روندهای عمومی جرم در منطقه عمل می

 شود: جابجایی جرم به صورت فرمول زیر نوشته می

 
 t1و  t0ف، ناحیه حائل و ناحیه کنترل و به ترتیب تعداد جرایم در ناحیه هد Cو  A ،Bکه در آن 

معیار جابجایی  (Bt1/Ct1-Bt0/Ct0)های قبل و بعد از مداخله هستند. صورت این فرمول یعنی  دوره

زگوگننده معیار موفقیت هستند. با (At1/Ct1-At0/Ct0)دهند و مخرج آن یعنی  حائل را نشان می

احتمالی منطبق با ارزش نسبت جابجایی وزنی ( هفت پیامد 2003اساس نظرات بوورز و جانسون )بر

 افتد. نشان داده شده است اتفاق می 4های متفاوتی به آن صورت که در شکل شماره  در دامنه
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 : هفت سناریو برای ارزیابی بر مبنای نسبت جابجایی وزنی اثرات فضایی در امور پلیسی4شکل 

 

موقتی نسبت جابجایی وزنی برای  -ضاییاز یک شاخص تعدیل یافته ف 2009هال و لیو در سال 

کردند. ناحیه کنترل بررسی تاثیرات یک عملیات پلیسی تهاجمی در سین سینسینااتی اوهایو استفاده 

ای به عنوان ناحیه مشابه با ناحیه هدف )و یا ناحیه حائل( تعریف شد )با استفاده از  به صورت ویژه

نظور رفع مشکل مخدوش شدن ناحیه کنترل به واسطه های برگرفته از دوره زمانی قبل به م  داده

ها  های متعدد برای تعریف ناحیه حائل، آن جابجایی در مقیاس زیاد(. با استفاده از بافرهای با اندازه

 دهد، اما جابجایی جرم در فاصله بیشتری دریافتند که انتشار مزایا در نواحی مجاور بالفصل روی می

عالوه بر بررسی تغییرات  2011افتد. الوری و الویگن در سال  اق میاز ناحیه گسترش عملیات اتف

اساس مراکز میانگین جرم از شاخص نسبت نین بررسی تغییرات برهای تراکم جرم و همچ در نقشه

گیری این موضوع استفاده کردند که آیا استقرار یک سیستم نظارت به  جابجایی وزنی برای اندازه

کند یا نه. نتایج  م تولید میدر شیکاگو اثرات فضایی را در الگوهای جروسیله دوربین در یک محله 

ای  های مشخصی از انتشار مفید در ورای دامنه دید دوربین  و همچنین هیچگونه یافته  هیچگونه نشانه

در  خصوص جابجایی نشان نداد. راتکلیف و برِن از شاخص نسبت جابجایی وزنی برای ارزیابی 

گذاری شده برای اجرای  ی از اقدامات مستقیم و از لحاظ جغرافیایی هدفا تاثیرات مجموعه

استفاده کردند. برای رفع نگرانی اصلی نسبت جابجایی  2005اقدامات در کامدن نیوجرسی در سال 

گیری سطح ارتباط بین  داری آماری، آمار فی برای اندازهوزنی در خصوص فقدان یک معیار معنا

ه پیدا کرد. این مطالعه دریافت که انتشار مزایا تقریباً با تاثیرات مستقیم نواحی حائل و هدف توسع

 عملیات در ناحیه هدف برابر است.
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5 .GIS ریزی نیروی پلیس به عنوان ابزار برنامه 

در اجرای قانون به طور اعم و  GISتوضیح داده شد، افزایش نقش  1همچنانکه در قسمت 

تواند ناشی از چرخش نظریه جرم بر تمرکز بر مکان به  خاص می ریزی نیروی پلیس به طور برنامه

آور است و به طور  جای تمرکز بر افراد باشد. تمرکز جرم در نواحی محدود جالب توجه و شگفت

درصد از  50(. برای مثال، 2008طلبد )ویسبورد،  طبیعی امور پلیسی با تمرکز بر مکان را می

های شهری بوده  درصد از کل آدرس 3سی در مینیاپولیس از های درخواست برای خدمات پلی تلفن

درصد از  50ها نزدیک به ها و تقاطع درصد خیابان 4( و حدود 1989است )شرمن و همکاران، 

های مرتبط با اختالل در نظم در  درصد از دستگیر 42های مرتبط با مواد مخدر و تقریباً  دستگیری

(. این بخش دو شیوه متکی بر 2000یسبورد و مازرول، شوند )و نیوجرسی نیویورک را شامل می

GIS دهد: امور پلیسی  ریزی نیروی پلیس کارآمد هستند، مورد بحث قرار می را که برای برنامه

 بندی پلیسی. محالت آشوب زده و منطقه

امور پلیسی محالت آشوب زده آمادگی نیروی پلیس را در انطباق با تغییرات جغرافیایی جرم 

کند  ریزی می های دارای جرم زیاد برنامه های پلیس در مکان ریزی کرده و برای تمرکز گشت برنامه

باالتر   ها )نقاط داغ(، یک ناحیه با تعداد میانگین (. تعریف عمومی هات اسپات2005)ویسبورد، 

(. مطالعات اولیه در 8: 2005وقایع مجرمانه و مختل کننده نظم عمومی است )ایک و همکاران، 

ای همچون تفسیر بصیری، نقشه کشی کوروپلیس و تحلیل  های پایه صوص نقاط داغ از روشخ

 -تحلیل تراکم مبتنی بر شبکه (.1999کردند )جفریس،  سلول استفاده می - تراکم مبتنی بر شبکه

های فضایی برای تبدیل نقاط  های تجربی و سایر روش سلول از تخمین تراکم هسته، تخمین بخش

دهد،   جرم به یک نقشه تراکم طیفی که تراکم نسبی جرم را در نواحی معین نشان می مشخص وقایع

های باالی جرم ممکن است به  کند. با این حال، نقاط محلی تمرکز جرم و یا میزان استفاده می

صورت بسیار ساده صرفاً از روی تصادف و اتفاق شکل بگیرد و مستلزم تحلیل آماری با دقت زیاد 

افزارهای  (. نرم167: 2006هایی باشد که به لحاظ آماری معنادار هستند )وانگ،  خوشهبرای کشف 

جئودا شامل ابزاری است که نقاط داغ را در درون  آزاد همچون کرایم استات، سات اسکن و یا

نشان داده شده است  5دهد. همچنانکه در شکل شماره  های منظم همچون دوایر نشان می شکل

پذیر بوده است اما چالش توسعه  های شکلی انعطاف نه در جهت کشف خوشهتالش در این زمی

ها به قوت خود باقی است. در  داری خوشه های آماری و جئومتریک قوی برای تعیین معنی شاخص
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که توسط  Giهای فضایی متعدد که به صورت خودکار دارای همبستگی هستند، آماره  میان شاخص

در دسترس است،  ArcGISجاد شده است و در نرم افزار عمومی ای 1992جیتیس و اورد در سال 

های جرم مورد استفاده قرار  های محلی با معناداری باال و یا پایین میزان اغلب برای شناسایی خوشه

های جرم در سطح زیادی کارآمد  اند که امور پلیسی کانون گیرد. مطالعات تجربی نشان داده می

 (. 2005است )ویسبورد، 

بندی پلیسی شامل تعیین آستانه زمان پاسخ، کاهش هزینه عملیات و تعادل حجم  اف اصلی منطقهاهد

های ریاضی پیشرفته  (. تعداد کمی از مدل1989و ظرفیت کار در مناطق است )تایلور و هاکسلی، 

 GIS(. با پیشرفت 1977بندی که چند دهه پیش پیشنهاد شده بود )راینر و همکاران،  برای منطقه

پذیر ساخت. چند در یک دوره زمانی منطقی را امکانکامپیوتر محاسبات   جرا شدند و تکنولوژیا

بندی پلیسی در شماره اخیر جغرافیا و ایمنی عمومی ارائه شده  مطالعه موردی در خصوص منطقه

یک اکستنشن  pdf4i1v-bulltin-/gpshttp://www.nij.gov/maps( .ArcGIS.(است 

گر در تست سناریوهای مختلف مرزهای منطقه کمک کرده و  بندی دارد که به تحلیل منطقه

 .دهد ریزی شده را نشان می پیامدهای هر سناریو از جمله حجم کار برنامه

 )http://www.esri.com/software/arcgis/extensions/districting( ،با این وجود .

بندی پلیسی همزمان با هم ترکیب و به کار  سازی ریاضی را برای منطقه و مدل GISمطالعاتی که 

ده ( انجام ش2005ای است که توسط کارتین و همکاران ) اند، نادرند. یکی از استثناها مطالعه برده

است. این مطالعه یک مدل پوشش بهینه برای تعریف کارآمدترین نواحی گشت پلیس به کار برد. 

ریزی خطی را  ها را به کار برده و برنامه مربوط به وقایع و شبکه خیابان GISهای  این روش الیه

ت های ابتکاری دست یافت که سطح کنونی خدما حل سازی تدوین کرد و به راه برای مشکل بهینه

ارهای بیشتری در بندی بهینه را نشان داد. ک داد. این مطالعه پتانسیل باالی منطقه پلیس را افزایش می

های کلی )زمان پاسخ(، به حداقل  راستای جستجوی اهداف دیگر همانند به حداقل رساندن هزینه

رساندن تعداد مناطق، به حداکثر رساندن قابلیت دسترسی برابر و یا ترکیب اهداف چندگانه انجام 

 شده و منابع ارزیابی سناریوهای متعدد الزم است.

 

 

 

 

http://www.nij.gov/maps/gps-bulltin-v1i4.pdf
http://www.esri.com/software/arcgis/extensions/districting
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 های شکل پذیر انعطاف پذیر : کشف خوشه5شکل 

 
 

6 .GIS های جرم به عنوان ابزار آزمون نظریه 

در تحقیقات جرم وجود دارد. این بخش به  GISحجم زیادی از ادبیات مرتبط با کاربردهای 

های جرم استفاده  برای آزمون نظریه GISصورت خالصه تعدادی از مطالعات موردی را که از 

 کند.  های فضایی داشته اند، مرور می شناسی در تحلیل در توسعه روش و اشارات معناداری   کرده

مبنا برای نمایش و آزمون نظریه فعالیت  -سازی عامل اولین مجموعه از مطالعات موردی از مدل

(، از یک مدل خودساخته سلولی برای نمایش 2005کنند. لیو و همکاران ) روزمره استفاده می

هر سین سیناتی استفاده کردند. ک محله کوچک نزدیک مرکز شالگوهای دزدی خیابانی در ی

های جرم را به عنوان عوامل مجزا  اساس نظریه فعالیت روزمره، این مدل مجرمان، اهداف و مکانبر

های جرم را بر اساس تعامل بین این سه عامل در یک زمان معین نمایش  گیرد و الگو در نظر می

نشان داده  6اجرا شد. همچنانکه در شکل شماره  ++ Visual Cدهد. این مدل در نرم افزار  می

ها مشابه با جرائم واقعی هم در تعداد کلی جرائم و هم  بندی شده جرم شده است مدل نمایش درجه

( 2008ب، 2007الف،  2007از نظر توزیع فضایی آنها تولید شد. کار انجام شده به وسیله گروف )
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اساس نظریه فعالیت مبنا برای بررسی الگوهای دزدی برازی عامل س مشابه آن چیزی بود که در مدل

برای ارتباط دادن نرم  Agent Aanalystروزمره استفاده شد. در مرحله اجرا، گروف از نرم افزار 

استفاده کرد )نورث و  RepastPyبا نرم افزار مدل سازی عامل مبنا یعنی  ArcGISافزار 

شدند و  سازی می ر، افراد در یک محیط جغرافیایی واقعی مدل(. با انجام این کا2006همکاران، 

های  شد. اگرچه مدل مبنا بازنمایی می –سازی عامل  های مدل سناریوهای متعددی از طریق ورودی

مرور شده در اینجا ساده هستند این رویکرد امید و تعهدش را به عنوان یک آزمایشگاه واقعی برای 

(، جایی که در آن 114: 2008کند )گراف،  ت پلیس آشکار میکنکاش در مورد تاثیر تصمیما

توان به  بر است. در این خصوص می طراحی و اجرای سناریوهای متعدد به صورت تجربی هزینه

 GIS( برای مطالعات موردی بیشتر در خصوص نمایش جرم از طریق 2008مطالعات لیو و ایک )

 خبر داد. 

 

و ب( جرایم  1997-1998بانی: الف( جرائم واقعی در دوره های خیا : الگوی فضایی دزدی6شکل 

 سازی شده و خودساخته سلولی مدل

 
     

شویم، با  های جرم با آن مواجه می دومین مجموعه از مطالعات موردی که اغلب در تحلیل داده

یابد که در آن تخمین میزان جرایم نادر همچون خودکشی در  مساله جمعیت کوچک ارتباط می

ها هستند. یک رویکرد کارآمد برای  های کوچک، ناپایدار و مستعد ایجاد غلط در داده یتجمع

ای که جمعیت پایه به صورت  کاهش مشکل، تفکیک نواحی بزرگ از کوچک است به گونه
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ای  کارآمدتری بزرگ و قابل مقایسه در سراسر نواحی که به طور عمومی به آن به عنوان منطقه

 مبنا همچون -GISای کردن  باشد. چندین روش منطقه می شود، ساختن ارجاع می

 AZP (، 2009، گرادی و اناندر، 1997شاو،  )اوپنMaxP   ،( و  2007)دادیو و همکاران

REDCAP  ،( برای ادغام نواحی مجاور و مشابه با هدف تشکیل مناطق بزرگتر پیشنهاد 2008) گو

رضیه فرهنگ سازی برای آزمون ف ای منطقهه ( از برخی روش2005شده است. وانگ و اوبراین )

استفاده کردند. این فرضیه ( پیشنهاد شده است 1992( و روس )1993ت )داری که توسط نسبی گله

داری  کند که نواحی که در آن توپوگرافی شدید و یا بارندگی کم کشاورزی را به مزرعه بحث می

اند و  های اهلی داشته صوص دزدی دامزد تهدید مزمنی در خسا داری محدود می ای و گله حاشیه

داری شکل غالب کشاورزی  شی نسبت به نواحی که در آن مزرعهبنابراین میزان باالتری از خودک

های  اساس تخمینداری صرفاً ایده ساختگی بر ایج نشان داد که فرضیه فرهنگ گلهبود، دارند. نت

های با  جمعیت کمتر از شهرستان های با های خودکشی در شهرستان کمتر قابل اطمینان میزان

اساس سازی بر ر مطالعات، یک روش منطقهمتحده بود. در سای  جمعیت بیشتر در جنوب شرق ایاالت

های خودکشی در شیکاگو به کار گرفته شد )وانگ،  فضا برای تحلیل میزان –نظریه مقیاس 

حداقل رسانده فقدان (. نتایج نشان داد که این روش قادر به به 2008ب، کو و وانگ، 2005

ها و کاهش مشکل واحد تعریف ناحیه و سایر مشکالت عمومی در  آوری داده اطالعات در جمع

 باشد.  های جغرافیایی می تحلیل داده

باشد.  آخرین مجموعه از مطالعات موردی شامل ساخت معیارهای محلی شده در مطالعات جرم می

گیری یک شاخص محلی  مبنا برای اندازه -GIS( از تکنیک تحلیل شبکه 2002وانگ و مینور )

ها به کارگران ساکن در یک طیف محاسبه شده منطقی  شده دسترسی به شغل به عنوان نسبت شغل

یک مکان مسکونی استفاده کردند. ارزش این شاخص با تغییر از مکانی به مکان دیگر تغییر نمود و 

ی در سراسر ناحیه به دست آمد. این محققان بنابراین تغییرات و نوسانات شرایط بازار شغل محل

های جرم در کلیولند اوهایو همبستگی دارد. مطالعه  دریافتند که این شاخص در سطح باالیی با میزان

( به عمل آمد یک شاخص محلی نابرابری درآمد را 2008دیگری که به وسیله ونگ و آرنولد )

بی برای زمانی بود که افراد موقعیت خودشان را گیری نابرابری نس توسعه دادند که هدف آن اندازه

گرفت. شاخص محلی نابرابری درآمد که به عنوان نسبت  هایی که اطرافشان هستند اندازه می با آن

( بُعد جدیدی 7ای که در آن قرار دارد تعریف شده است )شکل  میانگین درآمد یک محله به ناحیه
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کننده قوی  بینی اضافه نمود و یک ابزار پیش را به وضعیت نامناسب تمرکز در نواحی شهری

 های خودکشی در سراسر واحدهای متعدد نواحی شیکاگو به دست آمد. میزان

 

 

 

 : تعریف نواحی پیوسته و نابرابری محلی درآمد7شکل 

 
 

7 .GIS به عنوان یک ابزار ارتباطی 

( 1سازد:  قانونی برجسته میرا به عنوان یک ابزار ارتباطی در اجرای  GISدو کارکرد اصلی ارزش 

( کمک به افزایش 2های بین سازمانی و بین قلمروهای قضایی و  تسهیل به اشتراک گذاشتن داده

 انتشار اطالعات برای عموم و تشویق مشارکت عمومی.

در عصر رشد سریع حمل و نقل و ارتباطات تکنولوژیکی، جرایم به صورت روزافزونی تحرک 

های مجری قانون در  های فضایی( در میان سازمان ها )شامل داده تراک دادهاند. نیاز به اش یافته

های قضایی متفاوت ضروری شده است. بسیاری از مراکز التقاطی اجرای قانون در سراسر  محدوده
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اند و این مراکز به  های ادارات مختلف ایجاد شده ایاالت متحده با هدف یکپارچه کردن داده

اند. حتی در درون  ای محلی، ایالتی، شهرستانی و فدرال را تسهیل کردهه اشتراک گذاشتن داده

ها نیز فقدان ارتباط بین ادارات مختلف  های مشابه و یا ایاالت و شهرستان های شهرداری محدوده

ها شود.  تواند به صورت جدی مانع از انجام امور پلیسی به صورت هوشمند و با اتکا به داده می

GIS  ها  کند. یکی از مثال های قضایی و ادارات ایفا می در شکستن موانع بین حوزهنقش مهمی را

واوک  ریزی و تحلیل برای راهبردی ایمنی در میل کشی اجتماعی، برنامه در این زمینه پروژه نقشه

 .ویسکانسین است

 (http://compass.milwaukee.gov/website/compass/viewer.htm)  
های حمل و نقل، امالک، جرم، خدمات عمومی،  ها )شامل داده ای از داده این پروژه طیف گسترده

ها و ادارات مختلف با هم جمع کرده است و ضمن استفاده از یک پالت  بهداشت و ...( را از بخش

های مرتبط با جرم، ارتباط بین شهروندان، جامعه  به دادهبرای حمایت از دسترسی بهتر  GISفرم 

 (. 2005علمی و سیاستگذاران را تسهیل کرده است )آلبرت و پینگل، 

 

 واوک ویسکانسین ریزی و تحلیل برای راهبردی ایمنی میل کشی اجتماعی، برنامه : پروژه نقشه8شکل 

 
 

GIS  شهروندان در خصوص اطالعات به روز همچنین به عنوان یک راه کارآمد برای آگاه کردن

ها و توانمند کردن شهروندان برای اخطار و گزارش اطالعات با ارزش  شده جرم در محالت آن

دهی و تحلیل اجرای قانون که به  گیرد. برای مثال، کاربرد شبکه نقشه گزارش مورد استفاده قرار می

http://compass.milwaukee.gov/website/compass/viewer.htm
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روز  90قادر به جستجوی جرایم در شود شهروندان را  وسیله دایره پلیس شیکاگو نگهداری می

گذشته از طریق آدرس جرایم )به عنوان مثال در اطراف یک مدرسه و یا پارک( و یا از طریق 

که  IdentifyLAکند. تارنمای  نواحی جغرافیایی متعدد )محدوده محله، منطقه و بخش( می

کلیه افرا گم شده و یا شود  در دانشگاه ایالتی لوویزیانا نگهداری می FACESتوسط البراتوار 

دهد که موارد  آورد و به کاربران اجازه می ناشناس را در لوویزیانا به صورت آن الین به نقشه در می

، ناحیه و ... جستجو کنند. این برنامه مشارکت گسترده شهروندان را  ها، مکان را از طریق کلیدواژه

های  ای از طریق پالت فرم به صورت ویژه GISطلبد. با انجام این کار،  در حل موارد نزدیک می

مردم مفهومی است که به وسیله  GISمردم خواهد شد؛  GISبه صورت واقعی  GISمتعدد وب 

 (. 2007کنند گسترده یافته است )دان،  مشارکتی حمایت می GISهایی که از  آن

 گیری . نتیجه8

حلیل جرم و اجرای قانون ارائه در ت GISهای اصلی کاربرد  های قبلی تصویر کلی از حوزه قسمت

کنند اما با  کار می GIS  کرد. این مقاله مروری با هدف ارائه به خوانندگانی نوشته شد که در حوزه

هایی که درگیر اجرای قانون هستند اما از  کاربردهای پلیسی آن آشنا نیستند و یا برای آن

های   ین موضوع همزمان با رشد تکنولوژیآگاهی ندارند. ادبیات مرتبط با ا GISهای کامل  پتانسیل

GIS ترین و یا جدیدترین  در سطح زیادی رشد کرده است. موضوعات و مطالعات موردی )مرتبط

آنها( برای توضیح مفاهیم مرتبط انتخاب شدند. محدودیت فضا و دانش و تجربه کم نویسنده مانع 

ها به تنهایی مستلزم نگاشتن یک  آن تر موضوعات که تشریح هر کدام از از بررسی و تشریح عمیق

 مقاله کامل است، گردید. 

هایی مرتبط است که کار بیشتری الزم است  گیری به صورت مستقیم به برخی حوزه در اینجا نتیجه

های نمایش سه بعدی  های جالب در حال ظهور استفاده از تکنولوژی انجام شود. یکی از حوزه

ای دنیای مجازی آواتارمانند برای آموزش نیروی پلیس ه جهت توسعه سیستم GISمرتبط با 

باشد. مرکز آموزش اجرای قانون فدرال در ایاالت متحده یک شعبه مدیریت یکپارچه  می

های موجود آموزش  کند. برخی از دوره ها را در این زمینه هدایت می سازی دارد که تالش شبیه

مبنا برای آموزش افسران در خصوص چگونگی  رهای ویدیویی کامپیوت پلیس شامل استفاده از بازی

های آموزشی  باشد. با این حال، کیفیت بیشتر این بازی سازی شده جرم می پاسخ در صحنه شبه

گیری و یا حمالت تروریستی را پوشش  هایی همچون گروگان اند و به ندرت جرم ابتدایی باقی مانده
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کردن جهان پیچیده واقعی، مدیریت حجم  بعدی دهند. چندین چالش تکنولوژیکی همچون سه  می

سازی شده،  های سه بعدی به صورت کارآمد، طراحی یک سیستم تعاملی با مجرمان شبیه عظیم داده

پذیر و قابل تهیه آن را برای استفاده عمومی امکان سازی احساس فاصله و ... باید برطرف شود تا مدل

ای برای توسعه  های بین رشته   یابد پیگیری همکاریسازد. حوزه دیگر در این زمینه که باید ادامه 

های جدید به امور پلیسی و تحلیل جرم به صورت  های جدید و نگاه  های جدید، روش دیدگاه

( امیدهایی را 2010باشد. برای مثال، کاربرد تحلیل شبکه اجتماعی )رادیل و همکاران،  فضایی می

  ست. اجرای تحلیل شبکه پیچیده در یک زمینه فضاییدر تحلیل جرایم سازمان یافته نشان داده ا

ها  شناسان، علوم کامپیوتری، جغرافیدانان و حتی شاید فیزیکدان ای جرم مستلزم یک تیم بین رشته

برداری کامل از مزایای آن  بر اعتماد متقابل،  پلیسی و بهره GISباشد. سرانجام اینکه پیشرفت 

ین جامعه دانشگاهی و متخصصان اجرای قانون است. یک ارتباطات کارآمد و همکاری نزدیک ب

بوی  کننده تلقی کند )لی ای ممکن است یک تحقیق دانشگاهی را به صورت تحقیقی القاء فرد حرفه

ها برای ارتباط  ( و بنابراین از انتشار آن ممانعت به عمل آورد. یکی از کانال167: 2001نر،  و لیت

ای که به  ای بین این دوست. یک فرد حرفه شده است انتقال حرفه دادن این دو که کارآیی آن ثابت

ای گرایش یافته  محیط دانشگاه تغییر گرایش داده است و یا یک فرد دانشگاهی که به سمت حرفه

و امور  GISاست مطمئناً سزاوار احترام بیشتری از طرف همکارانی که در زمینه ارتباط و پیوند 

 د.باش کنند، می پلیسی کار می
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